
ТАҚРИЗ 
ба автореферати диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
“Диалектизмҳои лексикй ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ 
Раҳимзода” барои дарёфти дарҷаи илмии номзади илмҳои филология аз 
рӯйи ихтисоси 10.02.01.- Забони тоҷикй

Забони адабӣ дорои меъёрҳои санҷидаю корхӯрда аст, вале дуруст 
муайян намудани онҳо ва баррасии қонунҳои инкишофи забони адабӣ 
бидуни ошноӣ бо хусусиятҳои ҷудогонаву дохилии нутқи шевагӣ 
муяссар нахоҳад шуд. Калимаҳои шевагӣ (диалектизмҳо) ва навъҳои он 
қабатҳои махсуси лексикаи забонро ташкил дода дар асарҳои бадеӣ аз 
ҷониби адибон бо тақозои услубӣ ҷо-ҷо ба кор мераванд. Дар 
забоншиносии тоҷик таҳқиқу омӯзиши забони асари бадеӣ дар аввали 
солҳои 50-ум аз наср шуруъ гардида, баъдтар хусусиятҳои луғавию 
услубии забони асарҳои назмии як қатор адибони маъруфи тоҷик низ аз 
ҷониби муҳаққиқони забоншинос таҳқиқу баррасӣ гардиданд.

Бояд қайд кард, ки то имрӯз хусусиятҳои луғавӣ ва услубии осори 
ҳама адибони тоҷик ҳаматарафа таҳқиқ нашудаанд, аз ҷумла 
хусусиятҳои услубии назму насри Боқӣ Раҳимзода. Ҳамин ҷиҳатро 
диссертант Саидова С. Г. масъалаи муҳим шуморида, кӯшиш намудааст, 
ки тобишҳои маъноию услубӣ, мавқеъ ва мавриди истифодаи 
диалектизмҳоро дар эҷодиёти Б. Раҳимзода мавриди таҳқиқ ва омӯзиши 
амиқ қарор диҳад. Бо ин ҳадаф муҳаққиқ ба таҳқиқи диалектизмҳои 
лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода рӯ 
овардааст.

Навгониҳои таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки 
таҳқиқи мавзуи интихобшуда дар забоншиносии муосири тоҷик бори 
нахуст дар заминаи маводи осори назмӣ ва насрии Боқӣ Раҳимзода 
истифодаи диалектизмҳо, имкониятҳои семантикию экспрессивӣ ва 
эмотсионалй пайдо кардани онҳо дар услуби бадеӣ баррасӣ гардидааст. 
Дар асоси маводи асарҳои назмию насрии Б. Раҳимзода дар атореферати 
диссертатсия рафти тараққиёти забони адабии ҳозираи тоҷикӣ аз охири 
солҳои сӣ то оғози солҳои ҳаштоди асри XX нишон дода шудааст.

Ҳадафи таҳқиқи мазкур аз муайян намудани навъҳои 
диалектизмҳои лексикӣ, унсурҳои иқтибосй, ки хусусияти маҳаллӣ касб 
кардаанд, вожаҳои меъёрӣ, ки дар таълифоти адиб тобишҳои махсуси 
услубӣ пайдо намудаанд, мебошад. Дар рисола воҳидҳои лаҳҷавӣ чун 
бахши ҷудонопазири луғати забони асари бадеӣ вобаста ба хусусиятҳои 



услубӣ, маъной, мавзуӣ ва экспрессивӣ мавриди таҳқиқ қарор дода 
шудааст.

Мақсад ва вазифаҳои пешниҳодгардида ба сохтори диссертатсия 
созгор буда, он аз муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат 
мебошад.

Дар муқаддима диссертант муаррифии кори таҳқиқотии худро ба 
асоснок кардани мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқи мавзуи 
илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ, мақсади 
таҳқиқот, вазифаҳои таҳқиқот, объекти таҳқиқот, предмети таҳқиқот, 
фарзияи таҳқиқот, асосҳои назариявии таҳқиқот, асосҳои методологии 
таҳқиқот, навгонии таҳқиқот, нуқтаҳои асосие, ки барои ҳимоя 
пешниҳод мешаванд, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, 
мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии 
дбвталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои 
диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми 
диссертатсия иборат буда, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқро муайян 
мекунад.

Боби якуми рисола - «Диалектизмҳо ва мавридҳои истифодаи онҳо 
дар адабиёти бадеӣ» унвонгузорӣ шуда, муаллиф онро ба панҷ зербоб 
ҷудо намудааст.

Дар зербоби якум, ки «Мафҳуми диалектизм аз нигоҳи 
забоншиносон» ном дорад, оид ба баҳси олимон дар бобати мафҳум ва 
моҳияти диалектизм, меъёрҳои муайян намудани диалектизмҳо, вазифаи 
диалектизмҳо дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ ва адабиёти бадеӣ, роҳҳои вуруди 
диалектизмҳо ба забони адабӣ, мавриди истифодаи онҳо дар асарҳои 
адибон маълумот дода шудааст.

Зербоби дуюми ин боб «Навьҳои диалектизм аз рӯйи таснифоти 
муҳаққиқон» ном дорад. Ин зербоб ба муайян намудани навъҳои 
диалектизм, назари мутахассисон доир ба ин мавзуъ, вазифа, қоидаи 
корбурд, тарзи истифода ва роҳҳои шарҳу баёни диалектизмҳо дар 
асарҳои бадеӣ бахшида шудааст.

Дар зербоби сеюм, чорум ва панҷуми ин боб сухан дар бобати 
вазифаи диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ, ки аз фардӣ кардани нутқи 
персонажҳо, таъмини ҷанбаи эстетикии забони асари бадеӣ ва ҷиҳатҳои 
маҳаллии нутқи персонажҳо, қонунҳои истифодаи диалектизмҳо, роҳҳои 
корбурди онҳо дар асарҳои бадей иборат аст, сухан меравад. Муаллиф 
зербобҳои мазкурро бо ҳама ҷузъиёташ таҳқиқ намудааст.



Боби дуюми диссертатсия «Диалектизмҳои лексикии хосса дар 
асарҳои Боқӣ Раҳимзода» номгузорӣ шудааст, ки он аз ду зербоб таркиб 
ёфтааст.

Зербоби якум ба таҳқиқи диалектизмҳои фарохистеъмол ва зербоби 
дуюм ба омӯзиши диалектизмҳои маҳдудистеъмол, ки онҳо, дар навбати 
худ, ба гурӯҳҳои предметӣ ва ғайрипредметӣ ҷудо гардидаанд, бахшида 
шуда, аз таҳлилу таҳқиқи мисолҳо маълум мегардад, ки муҳаққиқ аз 
хусусиятҳои дохилӣ ва ҷудогонаи нутқи шевагӣ огаҳии комил дорад.

Дар боби сеюм, ки «Диалектизмҳои семантикӣ ва этнографӣ дар 
асарҳои Боқӣ Раҳимзода» ном дорад, дар хусуси тафовути ин ду навъи 
диалектизмҳои лексикӣ, зарурат ва ҷою мавридҳои истифодаи онҳо дар 
асарҳои Б. Раҳимзода сухан меравад. Мусаллам аст, ки таркиби луғавии 
забони тоҷикӣ аз шохобҳои шеваю лаҳҷаҳои он об мехӯрад ва муаллиф 
бо таҳқиқи диалектизмҳои семантикӣ тобишҳои маъноии вожаҳои 
меъёриро нишон дода, дар мавриди таҳқиқи диалектизмҳои этнографӣ 
бошад аз ҳисоби онҳо пур гардидани ҷойҳои холии луғати забони 
тоҷикиро бори дигар исбот намудааст. Ҳамчунин дар ин боб хатти 
интишори диалектизмҳои мазкур дар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ дар 
муқоиса бо фарҳангҳои шевагӣ муайян карда шудааст.

Дар хулоса натиҷаҳои асосии таҳқиқи диссертатсионӣ дар асоси 
маводи мушаххаси амалӣ оварда шудаанд, ки таҳлил ва гурӯҳбандии он 
ба диссертант имкон додааст, ки вазифаҳои дар назди худ 
гузошташударо ба анҷом расонад.

Аз ҷониби муаллиф вобаста ба мавзуи диссертатсия 11 мақола, аз 
ҷумла, 8 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 мақолаи дигар дар 
маҷмуаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расонида шудааст, ки мавзуъ ва 
масъалаҳои дар онҳо баррасишуда мазмун ва мундариҷаи муҳимтарини 
таҳқиқро инъикос менамоянд.

Аз мутолиаи автореферати диссертатсияи Саидова Сайёра 
Гадоҳмадовна ба чунин хулоса метавон омад, ки диссертант дар натиҷаи 
таҳқиқоти мавриди назар мақсад ва вазифаҳои дар назди худ гузоштаро 
иҷро намудааст. Таҳлилу муҳокима ва натиҷагирии муҳаққиқ дар 
автореферати диссертатсия аз ҳар ҷиҳат ҷолиби диққат аст, вале бо 
вуҷуди дастовардҳои илмӣ дар он баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд, ки 
ислоҳи онҳо ба манфиати кор мебошад.

1. Дар дараҷаи омӯзиши мавзуъ бештар назари муҳаққиқони соҳаи 
адабиётшиносӣ оварда шудааст, ба назари инҷониб, беҳтар мешуд дар



хусуси забони осори Боқӣ Раҳимзода андешаҳои муҳаққиқони соҳаи 
забоншинӣ оварда шавад.

2. Дар чанд саҳифаи автореферат ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ 
мавҷуд аст, ки ислоҳи онҳо боиси беҳтар гардидани кор мегардад.

Ҷойи зикр аст, ки камбудию нуқсонҳои мазкур характери ҷуъзӣ 
дошта, ислоҳшаванда мебошанд ва арзиши илмии диссертатсияро 
намекоҳонанд.

Дар маҷмуъ автореферати диссертатсияи Саидова Сайёра 
Гадоҳмадовна дар мавзуи “Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои 
услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода” дуруст, пурра ва мукаммал 
буда, ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ ва муаллифи он барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

Муқарризи ғайрирасмӣ, декани 
факултети филологияи тоҷики 
ДДБ ба номи Носири Хусрав, 
номзади илми филология Назаров Меҳрубон Ниёзмадович

Имзои номзади илми филология,
Назаров Меҳрубон Ниёзмадовичро тасдиқ мекунам: 
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